Deventer Nu
Begroting met ambities voor Deventer

Onderzoek naar fietsenstalling onder
voormalige V&D
Deventer stimuleert fietsen en daarbij hoort meer ruimte voor fietsparkeren in de
binnenstad. Het college heeft de haalbaarheid laten onderzoeken van een fietsenstalling op de kop van de Brink, onder de voormalige V&D. De komende periode worden
een technische en financiële uitwerking gemaakt.
Wethouder ruimte Liesbeth Grijsen: “We zetten
in op een goede bereikbaarheid van de binnenstad en daar hoort bij dat je voldoende parkeerruimte hebt.

Uitwerking
De kelder onder de voormalige V&D wordt niet
gebruikt. Uit een eerste verkenning blijkt een
fietsenstalling hier haalbaar. De entree van de
stalling vraagt aandacht, onder meer omdat er
winkels zitten op de begane grond. Diverse variHet college van Deventer heeft afgelopen week
zijn eerste begroting gepresenteerd. De ambities uit het bestuursakkoord Met lef en liefde
voor Deventer zijn hierin terug te vinden. De
begroting is structureel sluitend. De besluitvorming over de begroting vindt plaats op 7 november in de gemeenteraad.

Wethouder Financiën Liesbeth Grijsen: “Dit college stippelt een eigen koers uit en legt eigen
accenten binnen de financiële ruimte die er is.
Uitgangspunt was en is dat we een structureel
sluitende begroting hebben, met voldoende
weerstandsvermogen. In gewoon Nederlands:
ons huishoudboekje is en blijft op orde.”

Tarieven kort parkeren blijven gelijk in 2019

anten zijn onderzocht. Een ingang in de Keizerstraat met een tunnel van 15 meter tot aan de
gevel van het gebouw, lijkt het best haalbaar.

Paas- en zomerkermis 2019 schuiven paar
dagen op
De data van de paas- en zomerkermis in 2019 zijn na overleg met de kermisexploitanten aangepast in verband met de feestdagen. De paaskermis is volgend jaar een
weekje eerder, zodat deze afgelopen is voor Koningsdag. De zomerkermis begint een
dag eerder, namelijk op Hemelvaartsdag.

De tarieven voor kort parkeren op straat en in garages blijven volgend jaar gelijk.
Er geldt vanaf 2019 betaald parkeren op zondag tussen 12.00 en 17.30 uur. Abonnementen, jaarkaarten en vergunningen worden 2,9% duurder.

de kermis niet samen met Koningsdag. Deze dag
hebben veel exploitanten namelijk al een vaste
koningskermis in een andere plaats.

Normaal gesproken wordt jaarlijks de prijs voor
kort parkeren verhoogd. Het college wil eerst
het effect zien van wijzigingen, zoals parkeren
op de Worp, de heropening van de Stadspoortgarage en het autovrij maken van het Grote
Kerkhof. Het tekort op de parkeerinkomsten
dat zo ontstaat, wordt deels gedekt uit de opbrengsten van betaald parkeren op zondag.

Hemelvaartsdag

Elke zondag gelijk
Sinds kort mogen op alle zondagen de winkels
open. Door het parkeertarief op elke zondag
gelijk te trekken is het voor bezoekers duidelijk

wanneer er betaald parkeren geldt. Nu geldt alleen nog betaald parkeren op straat op de zestien aangewezen koopzondagen. In de garages
moet al op zondag betaald worden.

Parkeren op de Worp
Parkeren in de karakteristieke laan (de Avenue)
op de Worp kost vanaf 1 januari 2019 1 euro per
dag of een deel daarvan. Dit tarief is bedoeld
om mensen te stimuleren om gebruik te maken
van de gratis parkeerplaatsen op de Melksterweide. Zo blijft het aanzicht van de karakteristieke bomenlaan behouden.

De Paaskermis is volgend jaar van 12-22 april.
Op maandag en dinsdag is de kermis niet open.
Op deze manier zijn er twee weekenden waarin
de kermis open kan zijn en voldoet de kermis
toch aan het maximaal aantal dagen. Pasen valt
dit jaar aan het eind van de kermis, in plaats
van aan het begin. Door de verschuiving valt

De Zomerkermis begint volgend jaar op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei en eindigt op 10
juni. Wethouder Thomas Walder: “In de oorspronkelijke planning was Hemelvaartsdag een
opbouwdag van de kermis. Dat is niet wenselijk,
omdat de binnenstad deze dag veel bezoekers
trekt en de horecaondernemers geen terras
mogen hebben als de kermis opgebouwd wordt.
Door de kermis op Hemelvaartsdag te laten beginnen is dit probleem opgelost.”

Stormen januari en mei zorgen voor flinke kosten
Op 8 januari en 29 mei 2018 raasden stormen
over Deventer waardoor veel bomen zijn omgewaaid. In januari ongeveer 350 en in mei nog
eens circa 70 bomen. Het Groenbedrijf heeft na
de stormen zo snel mogelijk de bomen gerooid of
gesnoeid voor de veiligheid. Voor alle herplant is
nog eens € 245.000 nodig.
De raad wordt voorgesteld om dit budget de komende jaren gefaseerd ter beschikking te stellen.
Wethouder Leefomgeving Frits Rorink: “Wat veel
inwoners zich niet zullen realiseren, is hoe hoog
de kosten zijn van deze twee stormen. Tot nu toe
hebben we al vijf ton uitgegeven en dan hebben
we nog geen boom herplant. We stellen de gemeenteraad voor om gefaseerd te herplanten, te
beginnen met beeldbepalende bomen en bomen
in parken.”
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100% herplant
Het uitgangspunt is dat alle omgewaaide bomen
worden herplant. Daarbij wordt ook gekeken of
nieuwe bomen op dezelfde plek worden teruggeplant of dat er een betere plek is. Niet alle
bomen worden al komende winter herplant. Het
voorstel is dit gefaseerd de komende winters uit
te voeren.

WijDeventer, voor en door bewoners!
Bij WijDeventer gaan bewoners zelf aan de slag met hun ideeën. Gemeente en instellingen
kunnen het initiatief ondersteunen met deskundigheid en een financiële bijdrage. Bewoners (het wijkteam of dorpenplatform) beslissen zelf over de verdeling van het wijkbudget. Partners in WijDeventer zijn naast de bewoners o.a. de gemeente, de sociale teams,
Raster Groep, (thuis)zorgorganisaties, Politie, woningcorporaties en Cambio.

Pandje 221 in het Oostrik
mensen die minder goed te been zijn.
Koffie en thee gratis.
• Donderdag, 10.00 uur: Creatieve ochtend.
Koffie en thee gratis.

De strijd tegen de Japanse Duizendknoop
Mooi groen blad en vrolijke witte bloemetjes verhullen de eigenschappen van een groen monster.
Uit een recente inventarisatie blijkt dat de invasieve exoot op tientallen plekken in de gemeente
groeit, ook in woonwijken. De gemeente Deventer
wil de Japanse duizendknoop beheersbaar houden. Het is een plant met wortels zo sterk dat
ze veel schade kunnen aanrichten. Dat kan de
gemeente niet alleen. Daarom ondersteunen we

graag initiatieven van bewoners zoals in Colmschate-Zuid.
Op een zaterdagochtend met elkaar aan de slag
om de Japanse Duizendknoop bij het evenemententerrein langs de Holterweg aan te pakken.
Een grote container, geregeld door het Groenbedrijf, was nodig om het groen af te voeren. Ook dat
is WijDeventer, “Samen maken we de wijk”

Wilt u niet creatief bezig zijn, maar heeft u zin om
eens te komen kijken? Of wilt u gewoon gezellig
een kop koffie of thee te drinken? Dan mag ook
altijd!
Creatieve ochtend op donderdag in het Pandje
(foto: Pandje 221)

Pandje 221 (aan de Gildenburg 221) is de gezellige
buurthuiskamer van het Oostrik. Ook mensen uit
omliggende wijken zijn van harte welkom.
Doordat het Pandje helemaal gedragen wordt
door vrijwilligers, giften en sponsoring, kunnen
de activiteiten laagdrempelig en vaak ook gratis
worden aangeboden. De koffie en thee is gratis en
meestal hebben we er wat lekkers bij.

Nieuwe activiteiten
Binnenkort starten we ook met nieuwe activiteiten. Eén daarvan is de cursus Tarotkaarten leggen. Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met Els Graczyk, telefoon: 0570-650616.
Mocht u geïnteresseerd zijn in een middag Klaverjassen, of een ander spel, dan horen wij dit ook
graag! We willen graag een spelmiddag organiseren.
Deze heren gaan de Japanse Duizendknoop te lijf

Meer informatie
Activiteiten
We bieden momenteel de volgende activiteiten
aan:
• Dinsdagochtend, 09.00 uur:
Foodgroup voor mensen met overgewicht.
• Woensdag, 10.00 uur: Yoga voor ouderen - of

Voor meer informatie kunt u terecht op onze
website www.pandje221.wordpress.com, of neem
een kijkje op onze facebookpagina: Pandje 221. Of
loopt u gewoon eens binnen in Pandje 221 aan Gildenburg 221. Bekijk op onze website de openingstijden.

Buurtfeest en uitreiking reisgids
Noordenbergkwartier
Er werd feest gevierd op het Muggeplein op zondag 30 september. Bewoners van het Noordenbergkwartier hebben het initiatief genomen om
een reisgids voor hun buurt te maken.
Een mooie bijdrage aan de viering van Deventer 1250 jaar. De ‘Wandel Dapper, gids voor het
Noordenbergkwartier’ werd door Koen Bennink
overhandigd aan Liesbeth Grijsen (wethouder),
Hein te Riele, (directeur van evenementenbureau
VVV Deventer) en Henk Hengeveld (voorzitter van

Een cheque voor Spelen op de Brink

bewonersvereniging Noordenbergkwartier). Daaromheen was er alle ruimte en tijd om elkaar als
bewoners te ontmoeten en te genieten van een
hapje en een drankje. Ter gelegenheid van het
uitkomen van ‘Wandel Dapper’ worden er gratis
wijkwandelingen georganiseerd onder begeleiding van een stadsgids.
Kijk voor meer informatie op:
www.deventer1250.nl/reis-wandelgids-noordenbergkwartier

Wijkteamleden Ineke en Harry overhandigen een cheque aan bestuursleden van stichting Spelen op de
Brink ( foto WijDeventer )

Blije gezichten zondag 30 september bij Spelen
op de Brink. Het bestuur van stichting Spelen op
de Brink ontving een cheque ter waarde van 1500
euro vanuit WijDeventer.
Drie bewoners, Ineke Berghege, Harry Tielkes en
Hens Odinot hebben afscheid hebben genomen
van het wijkteam Binnenstad/ de Hoven. Ze be-

sloten om de cheque die zij ontvingen voor een
initiatief in de wijk te besteden aan deze mooie
activiteit. Spelen op de Brink bestaat ruim twintig jaar en wordt nog steeds enorm gewaardeerd
door kinderen en hun ouders, dagjesmensen en
horecaondernemers. Het spelen vindt plaats elke
woensdag- en zondagmiddag tussen 14.00 en
16.00 uur, van mei tot en met september.

De overhandiging van de reisgids door Koen Bennink aan Henk Hengeveld

Meer weten over WijDeventer? Kijk op www.wijdeventer.nl.
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De gemeenteraad is er voor u!
De raad neemt allerlei besluiten die uw leefomgeving direct raken. Bijvoorbeeld over wonen, werken, wegen, onderwijs, groen,
zorg en sport. Namens u werkt de raad aan een mooi en leefbaar Deventer. Daarom wil de raad graag weten wat er leeft, zodat zij
u en andere inwoners goed kunnen vertegenwoordigen. Op deze pagina vindt u informatie over de gemeenteraad, wanneer de raad

De raad stelt zich voor: Jan Schuring – D66

vergadert en waarover. Ook leest u hoe u kunt meepraten over onderwerpen op de agenda en hoe u in contact komt met raadsleden.

Ik vind het belangrijk dat de gemeenteraad besluiten neemt over onderwerpen die
de inwoners van Deventer echt belangrijk vinden. Goed onderwijs, woningen voor
elke portemonnee, meer werkgelegenheid creëren en zorgen dat jong volwassenen in Deventer blijven wonen en werken. Met dat soort onderwerpen ben ik graag
druk omdat ze verschil maken voor Deventer.
Als fractievoorzitter voer ik het woord over de economische onderwerpen en over
cultuur. Verder voer ik het woord op momenten dat het politiek spannend wordt.
De afgelopen raadsperiode heb ik voorkomen dat de ambitie van gasloos bouwen
in Steenbrugge achter de horizon verdween. Het mooist was de aangenomen motie op de laatste vergaderdag voor de verkiezingen, om de winkeliers op zondag
de vrijheid te geven om de winkel te openen. Een thema waarvoor D66 heel lang
heeft gestreden!
De gemeenteraad werkt ook voor u aan een mooi Deventer waar het goed wonen
enin
werken
is. Wij zijn uw vertegenwoordiger. Daarom horen wij uw mening graag.
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn
De Lindeboom
in Schalkhaar.

Waar zijn de vergaderingen?

Bereikbaarheid
De gemeenteraad komt eens in de drie weken op woensdagWanneer?

De volgende vergadering is op:

27 augustus 2014

avond bijeen voor de officiële raadsvergadering. In deze vergaVoor debatteren
de actuele verkeerssituatie
of informatie
over hinder en
of afsluiting i.v.m. wegwerkzaam
dering
de raadsleden over
allerlei onderwerpen
hedendeofraad
evenementen:
www.deventer.nl/wegwerkzaamheden
neemt
besluiten. Op
de agenda staan onderwerpen die
niet eerder zijn besproken aan de raadstafel (hamerstukken) en
onderwerpen die al wel eerder zijn besproken aan de raadstafel (debat).

COLOFON

in De Lindeboom
in Schalkhaar
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2. De Raadsvergadering: politiek debat en besluitvorming
3. Het Forum Deventer: ontmoeting en gesprek

De raad spreekt ondermeer over de

Meepraten?
voortgang
van bedrijvenpark A1, cultuurregio
De gemeenteraad vindt
het heel Brink
belangrijk
de voorbereiStedendriehoek,
de Viking,
70om
eninplusOV.
ding op de besluiten de mening van inwoners, instellingen en
bedrijven te horen. Tijdens de Raadstafel en het Forum heeft u

Kijk
voor de
agenda
en
stukken op
mogelijkheid
methele
de raad
in gesprek
te gaan.
https://deventer.raadsinformatie.nl

De Raadstafel is de plek waar raadsleden zich een beeld vormen
U bent van harte welkom. Heeft u een vraag over de raad? Neem
over een bepaald onderwerp (door een oriënterend gesprek of
contact op met de raadsgriffie, telefoon 0570 69 32 32 of e-mail
vrije gedachtewisseling met inwoners, instellingen of wethounaar: griffie@deventer.nl
der) maar ook voor debat. Aan de Raadstafel worden geen
besluiten genomen door de raad.

Een klacht over de gemeente?

Het Forum heeft een losser karakter. Hier hebben inwoners en
organisaties gelegenheid initiatieven, handtekeningen of petiAls u zich niet goed behandeld voelt door iemand van de
ties aan te bieden, in gesprek te gaan met raadsleden of een
gemeente, dan kunt u een klacht indienen.
presentatie te geven. Ook de mondelinge vragen door de raadsDit kan schriftelijk of op www.deventer.nl met uw DigiD.
leden aan het college worden in het Forum gesteld.

Meer weten?
Kijk op http://gemeenteraad.deventer.nl voor een overzicht

Kijk voor de agenda
op: PUBLIEKSCONTACTEN
INFORMATIE
van alle raadsleden en hun contactgegevens. Heeft u algemene
http://gemeenteraad.deventer.nl
Openingstijden balies: ma. t/m vr. 8-18
uur,over
do. 8-20
uur Neem contact op met de raadsgriffie, televragen
de raad?

Gemeente Deventer, Postbus 5000, 7400 GC, Tel. 14 0570,
e-mail:gemeente@deventer.nl,
Kalender www.deventer.nl.
gemeenteraad
Redactie: team Communicatie,
e-mail:communicatie@deventer.nl
Via deze link
komt u bij het Raads
Klachten over bezorging
kunt u Systeem
melden via
tel. Hier
088-0561595
(24/7, lokaal tarief)
Informatie
(RIS).
vindt
u ook de activiteitenkalender van de
raad.

DeHoevolgende
vergadering van
vergadert de raad?
1. Deraad
Raadstafel:is
allerlei
van gesprek,2018
dialoog en debat
de
10vormen
oktober

Afspraak maken: www.deventer.nl/afspraak
foon 0570 69 32 30 of e-mail naar: griffie@deventer.nl.
Gemeentezaken digitaal regelen: www.deventer.nl/digitaal
Bezoekadres: Grote Kerkhof 1.

De vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk.
U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
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